
 
 
 
 

REGULAMIN LIGI RODZICÓW 

1. Organizatorem rozgrywek Ligi Rodziców jest Klub Sportowy Ożarowianka Ożarów Mazowiecki. 

2. Udział w rozgrywkach mogą brać drużyny zgłoszone przed planowanym startem Ligi Rodziców 

(informacja o dacie startu jest dostępna u trenerów oraz na portalach społecznościowych). 

3. Terminarz rozgrywek Ligi Rodziców będzie podany przed planowanym startem oraz 

przypominany na portalach społecznościowych przed każdą kolejką.  

4. Ilość rozgrywanych spotkań jest zależna od ilości zgłoszonych drużyn w każdej z edycji.  

5. W rozgrywkach Ligi Rodziców mogą uczestniczyć rodzice danego rocznika. 

6. W rozgrywkach dopuszcza się uczestnictwo dwóch rodziców/zawodników z innego rocznika, 

bądź spoza Akademii, ale takie uczestnictwo musi zostać zatwierdzone przez organizatora 

rozgrywek.  

7. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby występujące w rozgrywkach organizowanych 

przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej.  

8. Lista osób, które będą brały udział w rozgrywkach musi być zgłoszona nie później, niż 2 dni 

przed startem rozgrywek (Załącznik nr 1).  

9. W trakcie rozgrywek do danej drużyny może zostać dopisany zawodnik, ale uczestnictwo 

w danej edycji musi być zaakceptowane przez organizatora rozgrywek.  

10. Organizator rozgrywek w miarę możliwości będzie zapewniał obsadę sędziowską.  

11. Podczas rozgrywanych spotkań uczestnicy rozgrywek zobowiązują się do przebywania 

w wydzielonych strefach (miejsce dla rezerwowych).  

12. Uczestnicy zobowiązują się do uczestnictwa w rozgrywkach w stanie trzeźwości.  

13. Podczas rozgrywek zabrania się spożywania alkoholu.  

14. Uczestnicy rozgrywek zobowiązują się do przestrzegania zasad gry fair play.  

15. Wyniki poszczególnej kolejki będą prezentowane po każdej kolejce na portalach 

społecznościowych.  

16. Organizator rozgrywek zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

17. Spotkania są rozgrywane 2 razy po 20 minut, przerwa wynosi 5 minut. 

18. Boisko do gry 45x50 x 25/30.  

19. W drużynie jednocześnie może przebywać 6 zawodników (w tym bramkarz). 

20. Podczas spotkania mogą być stosowane kary przez sędziego: kara 2 minutowa, kara 10 

minutowa oraz za rażące przewinienie czerwona kartka.  

21. O kolejności miejsca w tabeli decyduje: liczba punktów, ilość zdobytych bramek, różnica 

bramek, bezpośredni mecz.  

22. Wszelkie sprawy sporne prosimy kierować do organizatora rozgrywek na adres e-mail 

(klub@ozarowianka.pl; akademia@ozarowianka.pl).  
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Załącznik nr 1. 

Lp. Imię  Nazwisko Rocznik dziecka Imię dziecka 
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